نقد و بررسی فیلم تک تیرانداز آمریکایی

American Sniper

اطالعات کلی فیلم:
نام فیلمAmerican sniper :
محصول 4102 :
کارگردان:کلینت ایستوود()Clint Eastwood
تاریخ اکران 6 :ژانویه 4102
هزینه تولید فیلم 25 :میلیون دالر
این فیلم نامزد  6جایزه اسکار شده است از جمله اسکار بهترین فیلم که باعث تعجب تمامی اهالی سینما شده است فیلمی که
هیچ جایزه سینمایی در فصل جوایز نبرده بود ناگهان نامزد اسکار بهترین فیلم شد
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این فیلم داستان کریستوفر اسکات کایل است او از اعضای یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا و قاتل ترین تک تیرانداز در تاریخ
نظامی ایالت متحده آمریکا با  061قتل تایید شده او در جنگ دوم عراق چهار بار به این کشور اعزام شد و به دفعات مدال
های ستاره نقره ای دریافت کرد.

شورشیان عراق به او لقب شیطان رُمادی دادند برای سرش جایزه قرار داده بودند او دوبار مورد اصابت گلوله و  6بار مورد
حمله قرار گرفت او در سال  4115از نیروی دریایی آمریکا جدا شد تا با خانواده اش زندگی کند و و در این مدت کتاب
خاطرات زندگی خود را نوشت که کتابی پر فروش شد سرانجام در دوم فوریه  4100در جنوب غربی داالس در ایالت متحده
آمریکا به قتل رسید
این فیلم کامال لحن ایدئولوژیک دارد جالب اینجاست که منتقدین غربی می گویند :
این فیلم توجیهی غیراخالقی برای کشتار غیر نظامیان عراقی است که
در آن قهرمان داستان به هیچ عنوان از کشتن غیر نظامیان عراقی
پشیمان نیست

نوام چامسکی ( )Chomsky Noamنظریه پرداز آمریکایی درباره این فیلم معتقد است که:

آمریکا با نمایش این فیلم تالش می کند جنایات خود را با
قهرمان پروری تفنگ داران خود توجیه کند
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کارگردان فیلم

کارگردان این فیلم آقای کلینتون ایستوود معروف به کلینت ایستوود( )Clint Eastwoodهمان شخصیت نقش اول فیلم های
وسترن که با سه گانه دالر  ( :یک مشت دالر  ،بخاطر چند دالر بیشتر  ،خوب بد زشت) به شهرت قابل توجهی رسید می
باشد او درحال حاضر به حرفه کارگردانی مشغول است و  42سال دارد
نکته قابل تامل این است که ایستوود یک جمهوری خواه متعصب است که این فیلم را بر اساس کتاب شخص کریس کایل
ساخته است او تالش کرده است که از کایل یک قهرمان افسانه ای بسازد قریب به یقین می توان گفت پدیده داعش در
ساخت چنین فیلمی و در چنین زمانی بی تاثیر نبوده است
فروش خارج از تصور این فیلم در آمریکا که در حد سوپر قهرمان های کمپانی مارول ( )Marvel Worldwideبوده است بیانگر
این مطلب است که هالیوود و آمریکایی ها به هر طریقی خواستار دیدن منجی های آمریکا روی پرده سینما هستند

خط تعلیق های اصلی فیلم:
 ضد ایرانی اسالمی بودن (پروژه اسالم هراسی)
 تروریست به ذات بودن مسلمانان
 عراق ،زامبی لند( )ZOMBIELANDدر خاورمیانه است
 جریان تروریسم همواره ایالت متحده آمریکا را تهدید می کند
 خانواده های آمریکایی هدف اصلی تروریسم
 مسلمانان دروغگو به ذات هستند( سکانس دادن پول در برابر معرفی جانشین زرقاوی)
 مسلمانان غیرقابل اعتماد هستند ( سکانس میهمانی در خانه عراقی و پیدا شدن سالح)
 ایران حامی اصلی جریان تروریسم(نظریه ایران محور شرارت)
 سوریه و عراق درحال پرورش و تربیت تروریست
 توجیه حمله به عراق و مظلومیت سربازان آمریکایی
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 تحریف یاران مهدی(عج) و برابر دانستن با داعش و لشگر خراسانی
 کریس کایل اسطوره ای بین المللی و از جان گذشته
 تاکید بر جنگ های صلیبی نوین(جمله جرج دابلیو بوش)
 آمریکا و ارتشش ناجی مردم هستند
 اسالم هراسی به معنای واقعی و مطلق
فیلم کامال در دو فضا اتفاق می افتد یک :سکانس های جنگی در عراق و دوم :سکانس های خانوادگی کریس کایل که در
جای جای فیلم این مطلب بیان می شود که کایل برای حفظ سالمت خانواده اش و دیگر هم وطنانش خود را به خطر می
اندازد و با مسلمانان می جنگد چراکه هدف اصلی تروریست ها (مسلمانان) حمله به آن سر دنیا یعنی ایالت متحده آمریکاست

شخصیت کریس کایل

کریس کایل عقاید و تفکرات خود را در کتاب خاطرات و مصاحبه های خود بیان کرده که با مطالعه آن ها به شناخت
شخصیت واقعی او نزدیک تر می شویم او در کتابش می نویسد:

من عمیقا معتقدم هر فردی را کشته ام آدم بدی بوده است اگر
زمانی قرار باشد به خاطر اعمال خود به خداوند پاسخ دهم مسلما
موارد زیادی هست که باید جوابگو باشم ولی کشتن این افراد
هیچکدام جزو گناهان من نیستند.
دشمنان آمریکا ،وحشی هستند وظیفه ی من کشتن دشمن است و
هیچ پشیمانی بابت این کار حس نمی کنم تنها ناراحتی من این
است که می توانستم جان بسیاری از هم رزم هایم را نجات دهم
اما موفق به این کار نشدم من آدم خاصی نیستم و از دید رمانتیک
و احساسی به جنگ نگاه نمی کنم خاطرات بسیار ناراحت کننده
ای از جنگ دارم اما پیش وجدانم راحت هستم
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او عراق و مردمش را اینگونه توصیف می کند:

وحشی ،شیطان نفرت انگیز
این آن چیزی بود که ما در عراق با آن می جنگیدیم

تحلیل و بررسی فیلم:
فیلم با صدای اذان آغاز می شود و سپس صحنه ی یک زن جوان چادری که یک نارنجک به پسر خردسال خود می دهد تا به
سمت نیروهای آمریکایی پرتاب کند و کریس کایل مامور حفاظت از نیروهای زرهی است که برای پاک سازی مناطق اعزام
شده اند این مادر و کودک خردسال اولین قربانیان کریس کایل هستند

پخش صدای اذان در فیلم های هالیوودی به نماد حمالت تروریستی تبدیل شده است و زمانی که این صدا شنیده می شود
مخاطب باید منتظر خون و وحشت و کشتار باشد
بعد از سکانس آغازین  ،فیلم به عقب بر میگردد و زندگی کریس با خانواده اش را از دوران نوجوانی روایت می کند که چطور
با فلسفه جنگ های آمریکایی آشنا می شود در سکانسی که خانواده دور هم در حال غذا خوردن هستند پدر کریس با زبان
تمثیل به دسته بندی مردم در جهان می پردازد و سرتاسر فیلم تا پایان بدنبال تفسیر و اثبات این نظریه به مخاطب خود
است

در دنیا مردم جزو گوسفند ها  ،گرگ وحشی ،و یا سگ گله هستند
که همزمان با این دیالوگ صحنه دعوای برادر کریس کایل و دفاع او از برادرش نمایش داده می شود و معنای این جمله این
است که مردم آمریکا گوسفندان بی آزار و ضعیفی هستند که توسط گرگ های وحشی(مسلمانان) مورد حمله قرار می گیرند
و باید توسط دولت و ارتش آمریکا که سگ گله یا همان ناجی قهرمان هستند و با قدرتی که خدا به آن ها داده است در برابر
این گرگ های خون خوار محافظت شوند
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در سکانس های بعدی متوجه می شویم که کریس کایل دارای یک خانواده مذهبی و معتقد است زیرا به صورت خانوادگی به
کلیسا می روند و بارها بر روی کتاب مقدس تاکید می شود و نماد این مساله است که سربازان و ارتش آمریکا دارای اعتقاد و
ایمان هستند همچنین این سکانس نکته ای بسیار مفهومی را می رساند آن هم عدم خشونت در دین مسیحیت است و در
مقابل ،اسالم دینی خشن و و ضد انسانی است
کریس کایل که در جوانی کابوی بودن را ارزش آمریکایی می دانست و بدنبال آن در مسابقات سوارکاری با اسب وحشی
شرکت می کند و قهرمان می شود پس از دیدن حمله تروریستی به یکی از پایگاه های ارتش آمریکا در خارج از این کشور و
برافروخته شدن تعصبش تصمیم می گیرد به جای کابوی شدن به ارتش آمریکا ملحق شود تا در آنجا از آمریکا و ارزش هایش
محافظت کند چون اعتقاد دارد آمریکا بهترین کشور دنیاست و باید برای دفاع از آن حتی جان خود را فدا کرد
بعد از واقعه  11سپتامبر و آموزش هایی که در ارتش دیده است در اشغال عراق شرکت می کند او که در آموزش هایی که
در کودکی توسط پدرش برای تیراندازی دیده بود در ارتش به عنوان بهترین تک تیرانداز شناخته می شود و در عراق به
وظیفه خود یعنی کشتن تروریست ها (مسلمانان) عمل می کند او در این  2مرحله ای که به عراق اعزام می شود آنقدر خوب
و به تعداد باال عراقی می کشد که لقب افسانه در ارتش می گیرد حتی گروه های مسلح عراقی مخالف آمریکا هم برای کشتن
او جایزه تعیین می کنند

ماشین مواد منفجره:
در سکانس بعدی که کایل درحال کشتن مسلمانان است ماشینی که مواد منفجره با خود حمل می کند به سمت نیروهای
آمریکایی می آید و بیانگر عملیات های تروریستی انتحاری است مساله جالب توجه این سکانس تسبیحی است که در دست
راننده این ماشین است که بیانگر این مفهوم می باشد که مسلمانان خصوصا شیعیان به ذات تروریست هستند و از اصول و
اعتقادات آن هاست
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توهین به قرآن کریم
در سکانس دیگری از این فیلم و افرادی که کایل به قتل می رساند یک مسلمان را می بینیم که درحال آماده سازی یک
خمپاره است که آن را به سمت آمریکایی های شلیک کند و کایل او را به قتل می رساند در سکانس بعد فرمانده کایل به او
می گوید که زن مقتول گفته است :

او قرآن دستش بوده
و کایل پاسخ می دهد:

من نمیدونم قرآن چه شکلیه ولی میتونم چیزی رو که
دستش بود رو توصیف کنم:
فلز فشرده بود که توی  62.7ثانیه شلیک می کرد و
شبیه  AK-47بود خب حاال شما بهم بگین چی دستش
بود؟
با منعقد شدن این دیالوگ قرآن به عنوان سالحی کشنده و بسیار خطرناک معرفی می شود که مخاطب کامال از این کتاب
آسمانی دچار ترس و اضطراب شود و این کتاب را به عنوان راهنما  ،دستورالعمل ترور و مربی تروریست ها معرفی کند

پیوند قتل  ،عملیات انتحاری  ،خون و خون ریزی با صدای اذان
در این فیلم هرگاه عملیاتی خطرناک که تروریست ها(مسلمانان) در صدد انجام آن هستند قرار است اتفاق بیفتد قبل از وقوع
آن صدای اذان پ خش می شود که این مطلب به مخاطب القا می شود که در هر مکان و زمان این صدا و الفاظ شنیده شد یک
عملیات تروریستی توسط مسلمانان در حال انجام است

 |7صفحه

نقد و بررسی تک تیرانداز آمریکایی

داعش و زرقاوی نماینده مسلمانان
در سکانس بعد در جلسه توجیهی برای سربازان آمریکایی توضیح داده می شود که هدف اصلی دستگیری یا کشتن ابومصعب
زرقاوی که مورد حمایت بن الدن می باشد است
عکس هایی که بر روی پرده برای سربازان نمایش داده می شود کامال شباهت دارد به عکس و فیلم سربریدن خبرنگاران
توسط داعش و این توجیهی است برای حمله به عراق و کشتارهای فجیعی که دولت آمریکا انجام داد دراین سکانس فرمانده
آمریکایی می گوید تنها راه برای پیدا کردن زرقاوی جست و جو و پاک سازی خانه به خانه است که این نیز توجیهی دیگر
برای تجاوز به حریم خصوصی خانواده های عراقی است.
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حمله به خانه عراقی ها به بهانه یافتن زرقاوی
در سکانس بعد کایل همراه با تیم زرهی وارد خانه هایی شود و آن ها را پاکسازی می کند در یکی از خانه ها که ساکنان آن

را ترک نکرده اند کایل و تیمش آن ها را بازرسی بدنی می کنند و بارها این جمله تکرار می شود که او می خواهد ما وارد
خانه شویم و بعد ما را منفجر کند و باز تاکیدی دوباره بر تروریست بودن مسلمانان است در این سکانس صاحب خانه را
شیخ معرفی می کنند

بعد از بازرسی او و خانواده اش از او درباره زرقاوی می پرسند و او می گوید باید بدنبال سالخ باشید اگر سالخ را پیدا کنید
زرقاوی هم پیدا خواهید کرد کایل می گوید از کجا باور کنم؟؟ شیخ دخترش را صدا می زند که جالب است نام دختر او
فاطمه است و دست او از مچ قطع شده است و این کار سالخ بوده است نکته ی جالب در سکانس این است که پسر کوچک
شیخ وقتی سربازان وارد خانه می شوند بدون اینکه بترسد ابتدا جلوی آن می ایستد و به آن ها نگاه می کند که یکی سربازان
می خواهد او را بکشد که شیخ می گوید نه ببینید او جلیقه ندارد.
بعد از اینکه شیخ دختر خود را نشان کایل می دهد از کایل درخواست 011هزار دالر پول می کند که به آن ها اطالعات
بدهد که این توهینی بزرگ است به مسلمانان و اعتقادات آن ها .
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بعد از گفت و گو کایل با شیخ قرار می شود مبلغ به شیخ داده شود و سربازان و کایل سالخ را دستگیر کنند اما سالخ می
فهمید و پسر شیخ را با فجیع ترین شکل ممکن به قتل می رساند آن هم با دریل

این نکته نیز جالب است که نشریه (( Sunday Timesساندی تایمز)) طی گزارشی در سال  7112نوشت:

از جمله لذت های زرقاوی و تیمش کشتن افراد با شلیک گلوله به سر،
سوراخ کردن جمجمه توسط مته و یا ضربه توسط بلوک های بتنی به افراد
بوده است این نشریه به نقل از شاهدان عینی در توصیف لذت بردن
زرقاوی از کشتار نوشته بود که او قربانیان گزینه می دهد که ترجیح می
دهند چگونه کشته شوند
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مصطفی کیست؟

در همین سکانس با شخصی به نام مصطفی آشنا می شویم که از تک تیراندازهای گروه تروریست است که عراقی نیست و او
سوریه ای است در همین سکانس و سکانس های بعد کایل درصدد کشتن مصطفی است که چند تن از سربازان و دوستان
کایل را به قتل رسانده است و رقابت بین این دو کامال مشهود است اما نکته قابل تامل این است که مصطفی سوری است و
قهرمان المپیک است در سکانسی عکسی از مصطفی بر روی دیوار است که رتبه ی اول را در ورزش بدست آورده و بر رو ی
سکوی اول قرار دارد و در رتبه ی دوم سکو شخصی ایستاده که پرچم ایران بر روی دوش اوست که بیانگر این مطلب است
مهد ترور و حامی اصلی تروریست ها در سوریه و عراق فقط جمهوری اسالمی ایران است که در انتهای فیلم هم وقتی کایل ،
مصطفی را به طرزی شگفت آور و تخیلی به قتل می رساند دیگر به عراق بر نمی گردد و به زندگی در کنار خانواده اش می
پردازد
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کودکان مسلمانان تروریست بدنیا می آیند
در این فیلم مساله ای که بر آن تاکید می شود این است که مسلمانان کودکانشان از بدو تولد و خردسالی تروریست هستند و
به واسطه دین اسالم  ،آن ها تروریست تربیت می شوند چنانچه در سکانس آغازین فیلم کودک مسلمان آن نارنجک را به
سمت آمریکایی ها می خواهد پرتاب کند

همچنین در سکانسی دیگر کایل یک عراقی را که سالح  RPGدر دست دارد و قصد دارد به قرار گاه آمریکایی ها شلیک کند
به قتل می رساند و کودکی که در آن نزدیکی ایستاده است می آید و سالح را بر می دارد و قصد شلیک دارد که کایل مدام با
خود حدیث نفس می کند که کاش کودک سالح را رها کند تا اور ابه قتل نرساند این سکانس بیانگر این مطلب است که
کودکان مسلمان از همان اول کودکی و نوپایی تروریست تربیت می شوند و به مخاطب القا می کند که باید از کودکان
مسلمان ترسید زیرا آن ها عادی نیستند و خطرناک می باشند

کایل افسانه ای قهرمان یا ماشین کشتار؟؟

کارگردان این فیلم در تالش است که از کریس کایل یک قهرمان و ناجی آمریکایی بسازد و او را جان فدایی وطن پرست
معرفی کند چنانچه در این فیلم طوری نشان داده شده است که مخاطب حق را به کایل می دهد برای کشتار افرادی غیر
نظامی اما نکته این است که کسی می تواند کودکی غیر نظامی را به صرف اینکه ممکن است خطرناک باشد به قتل برساند نه
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تنها قهرمان نیست بلکه یک وحشی و بیمار روانی است که از کشتن انسان های بی گناه لذت می برد حتی اگر صدها فیلم
مانند این فیلم ساخته شود بازهم کشتار یک میلیون غیرنظامی در عراق را نمی توان توجیه کرد.

مسلمانان مخل آرامش روحی روانی انسان ها و آرامش خانواده هستند
در این فیلم شخصیت کریس کایل اینطور نمایش داده میشود که انسانی با محبت ،انسان دوست و خانواده دوست است که
تمام زندگی خود را وقف خانواده اش می کند در طول این فیلم و ماجرای کریس کایل او چهار بار در طول جنگ به کشورش
کنار خانواده و همسرش باز می گردد و حتی در عراق هم با همسرش تماس از طریق تلفن صحبت می کند اما در سکانسی
که کایل با در ماشین زرهی درحال صحبت با همسرش است همسرش به کایل می گوید که فرزندشان پسر است در هیمن
حال که هردو خوشحال هستند ناگهان تروریست ها حمله می کنند و تلفن کایل بروی زمین می افتد اما قطع نمی شود و
همسر کریس صدای درگیری را از پشت تلفن گوش می دهد و مضطرب می شود و گریه می کند
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یا در سکانس دیگر کایل وقتی به آمریکا بازگشته است و فرزند دوم او بدنیا آمده است و در بیمارستان نوزادش گریه می کند
و کریس ناخودآگاه عصبی می شود بر سر پرستار داد و فریاد می زند که نوزاد من در حال گریه است چرا به او توجه نمی
کنید و یا در سکانس دیگر او از تلویزیون صحنه ی حمله ی تروریستی به آمریکاییان را در فلوجه نگاه می کند و هربار که از
عراق باز می گردد همسرش به او می گوید که جنگ کافیست برگرد پیش خانواده ات بمان اما او مدام می گوید من درحال
محافظت از شما هستم اگر نجنگیم تروریست ها به اینجا حمله می کنند
بله حاال واژه تروریست در این فیلم معنا و مفهوم جدیدی پیدا می کند یعنی (( :قرآن و شیعیان))
همچینین کریس کایل را تروریست ها دچار بیماری روحی کرده اند و آرامش کریس و خانواده اش را سلب کرده اند و او را
تبدیل به انسانی کرده اند که حتی در خواب هم آرامش ندارد زیرا تروریست ها کامال وحشی هستند و فجیع انسان ها ار می
کشند

در انتها فیلم نیز کریس کایل بعد از به قتل رساندن مصطفی در شهرک صدر (( یعنی تمام تروریست ها از مقتدی صدر
حمایت می شوند)) به آمریکا باز می گردد و مجبور می شود به روان پزشک مراجعه کند برای درمان ناراحتی اعصاب که
دچارش شده در طی همین مراجعات روانپزشک او را پیش سربازانی می برد که از عراق بازگشتند و بخاطر صحنه هایی که از
مسلمانان(تروریست ها) در عراق دیده اند روانی شده اند و کایل تصمیم می گیرد مثل پدری مهربان آن ها را به زندگی عادی
بازگرداند و او بیشترین سربازان را درمان می کند که در انتها نیز توسط یکی از همین سربازان درحال درمداوا به تمرین
تیراندازی می روند کشته می شود و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که آمریکا و سربازانش برای نجات مردم دنیا از شر
مسلمانان خصوصا شیعیان خود را فدا کرده اند

اهداف مهم ساخت این فیلم
 نمایش چهره خشن از شیعیان و اسالم
 توجیه حمله به عراق جهت رای آوردن برادر جرج دبلیو بوش در انتخابات ریاست جمهوری  6102آمریکا
 آمریکا هدف اصلی تروریست ها می باشد همچنین توجیه حمله به سوریه و عراق جهت مقابله با داعش
 ایران حامی اصلی تروریسم در جهان است
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نتیجه کلی
به نظر می رسد حمله به یک کشور دیگر به خاطر پیشگیری از حوادث تروریستی و کشتن هزار کودک و پیر و جوان بی گناه
بی معنی است و لقب قصاب یا بیمار روانی بیشتر شایسته کایل است تا افسانه
به هر طریق می خواهند منجی های آمریکا روی پرده سینما ببرند حال این قهرمان می خو.اهد مرد عنکبوتی  ،مرد آهنی ،
بت من یا یک قاتل مثل کریس کایل باشد  .هدف  ،مهم تر از وسیله رسیدن به آن است مهم نیست چطور از خاک
آمریکا می شود حفاظت کرد با کشتن انسان های بی گناه در عراق و سوریه و  ...و یا حمله به موجودات فضایی...

االحقر علیرضا پورمسعود
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